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De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op 
onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren. Hieruit kan geen juridische claim worden afgeleid. De erkende regels van de 

bouwtechnologie, relevante normen en handmatige richtlijnen moeten in acht worden genomen. Maak bij twijfel altijd monsters.  
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HANDLEIDING 
Voor de verwerking van Marmorino. 

 

Ondergrond voor Marmorino: 

Marmorino edelpleister kan rechtstreeks worden aangebracht op kalkcement, gips-cementpleister en 
vergelijkbare minerale ondergronden. Voorbehandeling vereist met Primo Marmo, Eco Marmo of een vergelijkbaar 
kwarts onthoudende primer, bij gipsplaat, MDF, glas, gegalvaniseerd plaatstaal en oppervlakken die zijn geverfd. 
In het geval van leem-pleister moet er een kalk wash worden ingewreven of additieven zoals marmer of kalkgrit 
zijn al aan de leem-pleister toegevoegd. 

1.Laag Marmorino: 

Meng de Marmorino goed en voeg indien nodig water toe (tot 0,25 l / 20 kg). Aanbrengen met een Venetiaanse 
spaan (825 / I), zonder druk. Kleine spatel slagen zijn toegestaan; ze worden later afgeschraapt. Dit is beter dan al 
te veel te comprimeren. De laag moet het oppervlak bedekken, maar mag niet veel meer zijn dan de korreldikte, 
dus ongeveer 0,3 mm. Deze basispleister heeft nu 12 uur droogtijd nodig. Als je een gekleurde afwerking wilt 
maken, kun je nu het kleurdeeg bereiden. Hoe u het kleurdeeg kunt bereiden, kunt u lezen in een handleiding. zie 
hier. 

2 .Laag: 

Nu wordt de Marmorino gekleurd met de kleurdeeg en met een Venetiaanse spaan    825 / I, met weinig materiaal 
en matige druk aangebracht. Laat het een beetje drogen en druk met toenemende druk en zonder materiaal. De 
afwerking wordt zo verdicht tot een zijdemat achtig oppervlakte. Als de oppervlakte ongelijkmatig trekt of te veel is 
opgedroogd, kunt u een spuitfles gebruiken en de oppervlakte licht met water bevochtigen om ze gemakkelijker 
glad te krijgen. 

Afwerking: 

Na een droogtijd van 1-2 dagen (afhankelijk van de luchtvochtigheid en temperatuur), kan de oppervlakte worden 
verzegeld met Cerata Lucido of Cera Tapi Balsam en tot glans worden gepolijst met een Venetiaanse spaan of 
een microvezeldoek. Voor buiten afwerkingen, wordt Sapone Venetie aangebracht om het oppervlak te 
beschermen tegen zuur regenwater en om de glans te vergroten. 

Effecten: 

Het oppervlak glinstert in regenboogkleuren met Cerata Permutatio. Een oppervlak gekleurd met ijzeroxide geel 
en verfijnd met Cerata Aureo komt in de buurt van een verguld oppervlakte. Franse okker havannageel en Cerata 
Ramato of Cerata Bronzo evenals chroomoxide groen met Cerata Argentarius zien er ook geweldig uit. Het is 
voordelig om een paar dingen uit te proberen om tot een individueel resultaat te komen. 
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Tip: 

Als chroomoxide groen, kobaltblauw, titanium wit of vergelijkbaar harde pigmenten worden gebruikt, wordt een 
Venetiaanse PVC spaan gebruikt voor verdichting. Als u gaat verdichten met een stalen spaan, slijpen de 
pigmenten het staal ener blijven sporen van metaalslijtage het resultaat, grijze strepen en vlekken. 

Droge kleuren en kleurdeeg 

Tot 10% pigmenten (gewichtspercentage) kunnen in de Marmorino worden gemengd. De kalk kan zich niet meer 
binden en het kan afkrijten optreden. Wanneer de droge verf, ook wel pigmenten genoemd, in de mortel massa 
wordt geroerd, ontstaat een mooie gekleurde pasta. De kans is echter groot dat pigmentvlekken verschijnen. Dit 
betekent dat sommige pigmenten sporen achterlaten in de vorm van drivers en punten wanneer de pasta wordt 
aangebracht. Dat hoeft niet per se een nadeel te zijn; het kan ook worden gezien als een leuke bijwerking. Maar 
als je deze pigmentvlekken wilt vermijden, meng dan een kleurdeeg. 

Dit gaat zo: 

Ongeveer 800 ml vloeistof wordt gebruikt voor 1000 g pigmenten (800ml water of 160 ml bevochtigingsmiddel en 
640 ml water). Plaats de vloeistoffen in een emmer of iets dergelijks en strooi de pigmenten erin, goed roeren en 
wrijven; plet klontjes op de rand van de emmer. Je gebruikt een lepel, een spatel of iets anders. Het is het beste 
om je mengrecept op te schrijven, zodat je weer dezelfde tint kunt produceren. Laat dit kleurendeeg minstens 3 
uur weken. Het kleurendeeg kan echter ook zonder problemen overnacht blijven staan. De emmer moet 
gedurende deze tijd worden afgedekt. Meng vervolgens het kleurdeeg in de mortel massa (goed mengen). Het 
beste mengresultaat wordt bereikt als de inhoud wordt geleegd in een afzonderlijke emmer en opnieuw goed 
wordt gemengd met een mengstaf. De pasta is dan meteen klaar voor gebruik. Pigmenten hebben de hoogste 
kleurintensiteit en stellen geen grenzen aan uw creativiteit. Gebruik echter alleen kalk-compatibele pigmenten. 

Marmorino, in kleur of in natuurlijk wit, kan vele jaren worden bewaard als ze op de juiste manier worden bewaard. 
Om dit te doen, moet het massa worden bedekt met folie en moet de emmer goed worden gesloten. 
Uitzondering: Ultramarijn blauw moet altijd op dezelfde dag worden verwerkt en kan niet worden opgeslagen. 

Waslagen en Venetiaanse zeep 

De Cerata Lucido of de Cera Tapi Balsam waslagen wordt heel dun aangebracht met een Venetiaanse spaan. De 
waslaag moet erg dun zijn. Na een droogtijd van 1-2 uur kan polijsten worden dit met een microvezeldoek. Een 
polijstmachine kan ook worden gebruikt voor grote oppervlakken. 
Twee tot drie lagen maken de wand bijna waterdicht en de afwerking blijft nog steeds open voor diffusie. De 
tussentijdse droogtijd tussen de lagen moet 30-60 minuten bedragen voor Cerata Lucido, en maximaal 8 uur voor 
Cera Tapi Balsam. 

Sapone venetie wordt buitenshuis en in natte ruimtes gebruikt. Laat de laatste applicatie Stucco Venetie of 
Marmorino 2 uur intrekken (de oppervlakte mag nog niet helemaal droog zijn) en breng vervolgens de Sapone 
Venetie (1e laag verdund 100%:30% zeep:water, 2e laag 100%:10%, e.z.v.) aan met een Venetiaanse spaan en 
verwijder het overtollige. Kalkzeep wordt gevormd op de verse kalk. Deze dunne lagen maakt de coating 
waterafstotend en beschermen zo tegen zure regen, die anders de kalk in gips omzet en vernietigt. Polijsten 
wordt uitgevoerd met een spaan of met een microvezeldoek. 
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Productinformatie 

Marmorino is een natuurlijke witte kalkpleister voor gebruik in decoratief wandontwerp. Bestand tegen schimmel 
door de hoge alkaliteit. Sterk open voor waterdampdiffusie. 

VERKLARING: 

Putkalk [Ca (OH) ²], marmerpoeder [CaCO³], water, cellulose. 

VERBRUIK: 
ca. 500 t/m 800 g / m² per laag afhankelijk van de voorbereiding van het oppervlakte 

SOORTELIJK GEWICHT: 
Ca. 1,37 kg / l 
PH-waarde: 13.0 

OPSLAG VOORWAARDEN: 
Vorstvrij en in gesloten containers, bedekt met een PVC-folie en een laag water, duurzaam voor vele jaren. 

VEILIGHEID: 
R36 / 38: Irriterend voor de ogen en de huid. 
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